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Hodnocení 
(známky1–4) 

Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce  1 

Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu 2 

Využití praktických a uměleckých zkušeností 1 

Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň 1 

Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací 1 

Adekvátnost použitých metod 1 

Kvalita interpretace výsledků výzkumu 1 

Logická stavba a členění práce 2 

Formální úprava a náležitosti práce 2 

Stylistická a gramatická správnost 1 

Vlastní přínos studenta 1 

Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi 1 

 
Dílčí připomínky a návrhy: 
• Předložená bakalářská práce čítá 57 stran vlastního textu a 16 stran příloh. V případě menšího 

počtu stran je třeba zvážit, zda přílohy by neměly být součástí textu. Poznámka k technické 
stránce – přílohy se čísluji zvlášť. Škoda nekvalitních skenů notového zápisu písní (včetně 
překlepů v poznámkách pod písněmi – str. 64 tetrachord) – bylo by vhodnější písně přepsat 
v některém z dostupných notačních programů; 

• psaní procent – str. 15 – odsazovat za číslem; 

• zřejmě asi sloučit odstavec Hra na jednoduché rytmické a melodické nástroje a Hra na 
hudební nástroje – str. 25; 

• při použití plurálu ho důsledně zachovávat v rámci logického větného celku (Hypotéza č. 2 
Předpokládáme, že do nabízených činností se budou aktivněji zapojovat dívky. Tento 
předpoklad vychází z mé dosavadní pedagogické zkušenosti.); 

• zvažte, zda není zbytečné popisovat v práci celou hudební ontogenezi dítěte od narození, 
pakliže výzkum je zaměřen na žáka 6. ročníku;  
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• naopak by bylo vhodné obecnou charakteristiku jednotlivých emocí 
doplnit vícerem konkrétních příkladů z písňové tvorby (ne pouze ojediněle z písní použitých ve 
výzkumné sondě). 

 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
 

Předložená bakalářská práce svou volbou tématu míří k dosud málo probádané oblasti hudební 
psychologie a pedagogiky, týkající se hudebního prožívání a s ním spojených hudebních činností, 
úlohy emocí ve struktuře hudebního prožitku, přínosu tvořivého přístupu k pochopení 
sémantického sdělení hudby pro rozvoj žákovy osobnosti a potažmo též sepětí estetických a 
etických citů. V návaznosti na potřebu výchovného vyučování je třeba považovat téma práce za 
vysoce aktuální, pedagogicky užitečné a svým zaměřením i průkopnické.  
Studentka zvolila pro teoretickou část práce nezbytné penzum poznatků z psychologie emocí 
(zmiňuje též emocionální inteligenci) a tvořivosti, stručně nastiňuje prostředky, kterými žák 
k emocím proniká (soubor hudebních činností a příslušný hudební materiál) a dotýká se též 
vývojových zákonitostí hudební ontogeneze a formativního působení hudby. Druhou část práce 
tvoří vlastní výzkumná sonda, založená na experimentální (bohužel jen dvouhodinové) výuce, v níž 
studentka zcela odvážně pracovala s tvořivým odkrýváním citového sdělení vybraných písní u 
výzkumného vzorku žáků 6. třídy waldorfské školy. Zejména tuto část práce považuji za inovativní 
a velice přínosnou. Škoda, že netvoří těžiště celé práce – vidím v ní potenciál pro budoucí výzkumy 
jak studentky samotné, tak i jiných případných badatelů.   
Práce má vysokou úroveň stylizační a je téměř prosta gramatických chyb. Plně splňuje požadavky 
kladené na bakalářské práce. 

 
Otázky pro diskuzi: 

1. V hypotéze č. 1 a 5 se odvoláváte na waldorfskou školu. V teoretické části textu mi chybí 
zmínka o jejích vyučovacích principech, podporujících kreativitu žáků. Doporučuji doplnit 
při obhajobě. 

2. Na str. 43 uvádíte použité metody, slučujete však vyučovací a výzkumné metody. 
Proveďte prosím jejich přesnější kategorizaci.  

3. Kapitola 2.3 nazvaná Hudebně tvořivé schopnosti u dětí, je psána ve velmi obecné rovině 
a týká se spíš charakteru tvořivosti jako takové. Očekávala bych zde zmínku, o které 
schopnosti se konkrétně jedná a v jakém vývojovém stádiu se u dětí povětšinou nacházejí.  

 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

 

V Brandýse nad Labem dne 23.5.2019                    Podpis oponenta 

 


